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ירושלים
 ״אומע״ קולגוע

9.00—7.00—4.00

עולמיות בפורה הצגות
באר־שבע

 ״גילת״ קולנוע
9.00—7.00—4.00

נתניה
 ״סטודיו״ קולנוע

9.00—7.00—5.00

הפצה:

ו״עצמוף ת״א ״מוגרבי״ בקולנוע בקרוב
בס־מ ושנתי נזטלוו א.ד. |

ראשל׳׳צ
 ״ראשון״ קולנוע

9.00—6.45 
חיפה

!בלבד למבוגרים

 תענוגות שייט
בים־התימן

 מארגנת שנה, כבכל השנה,
בחו טורס״, ״אירופה חברת

ב שייט טיולי אוקטובר, דש
 משולבים הים־התיכון, נמלי

 תיירות באתרי חוף בביקורי
והמעניינים. מהמרהיבים

 השייט טיולי הצלחות לאור
 השנה, — הקודמות בשנים
 השייט לצורך החברה תפעיל

 ואת ״נילי״ את — אוניות 2
 שני תקיים ולפיכך, ״דן״.
כבעבר. אחד, ולא שייט טיולי

 :נמנים הביקור, אתרי בין
 מר- גינואה, פיראוס, קוסדסי,

 חרקליון, פלרמו, נפולי, סייל,
 ליבור- ניצה, ברצלונה, רודוס,

 איסטנבול קטניה, נפולי, נו,
ועוד.

 לביקורים לטיול, בנוסף
 מדריכים צוות ע״י ולהדרכה,

 תדאג מוניטין, ובעל מנוסה
 מיר- לנוחיות טורס״ ״אירופה

ה כמיטב נוסעיה, של בית
 טיולים בארגון שלה, מסורת

 השייט, בזמן מגוון בידור וכן
המטיילים. של זמנם להנעמת

׳ במדינה
)20 מעמוד (המשך

 כלפי התסיסה בקירבם גוברת קצרי־רוח,
 אפילו המיפלגה. ומנהיגת ראש־הממשלח

 כיום: מודים בממשלה, הקרובים חבריה
 להביא, הצליחה גולדה נסבל. בלתי המצב

 החברות יחסי להתפוררות רב, בכישרון
 למיפלגה מכתיבה היא המיפלגה. בצמרת

 רואה אינו שאיש וחידלון קיפאון של מצב
ממנו. מוצא

 גולדה אימצה בו ברגע התחיל הכל
 בו מהיום הספינכס. תפקיד את לעצמה

 מראשות להתפטר כוונתה על הצהירה
שהת מטמורפוזה גולדה עברה הממשלה,

 אי־התעדבות. של במדיניות בעיקר בטאה
 היא דבר. בשום יותר מתערבת לא היא

 את מביעה אינה היא כלום. פוסקת אינה
ושותקת. מהצד עומדת היא רצונה.
 איתנה שהיא בטוחים חבריה היו אילו
 היה לא תפרוש, ואומנם לפרוש בדעתה

 משוכנעים שכולם כיוון אבל זה. במצב רע
 מעז איש אין להמשיך, בעצם רוצה שהיא

 לרוחה לא להיות העלול מעשה לעשות
 כעת יודע אינו שאיש ומכיוון גולדה. של
 פשוט — רוצה אינה ומה גולדה רוצה מה
דבר. עושים אין

 כתוצאה שקורה למה אופיינית דוגמא
 המיפלגר, מועמד בחירת פרשת היא מכך

 שלא לחבריה הודיעה גולדה לנשיאות.
 לידידיה אבל המועמד. בבחירת תתערב

 ידידה לבחירת מתנגדת היתה שלא רמזה
 היא צוד, מועמדות כשנפלה צור. יעקב
 למקורביה אבל ׳תתערב. שלא הודיעה שוב

 נבון. מבחירת נוחה דעתה שאין רמזה
 הגוש אנשי את אילצה מכך כתוצאה
 בעל חדש. מועמד האחרון ברגע למצוא
ה הגברת של הקאפריזות בגלל כורחם,

 הגוש אנשי הפכו כולם, את המשגעת זקנה
 למעמד לנשיאות המועמד בחידת את

ומביש. משפיל
 יותר עוד גיטו׳ד. שיכאה, זילזול,

 ביורש, מדובר כאשר הדברים חמורים
 ד,מיפ־ רשימת בראש לעמוד שיצטרך במי
 אילו הקרובות. בבחירות והמערך לגר,

 מפורשות לחבריה מודיעה גולדה היתד,
 היה ניתן מהתפקיד, סופית מסתלקת שהיא

 ולהתחיל הרוב על מוסכם מועמד לקבוע
 שותקת. גולדה אבל לבחירות. בהכנות

 כאשר כוונותיה. את מבהירה לא היא
 יורש על דעתה לגבי אצלה לגשש מנסים

מת אינה כי מודיעה שוב היא אפשרי,
ערבת.

 כי גולדה רומזת פורמאלי בלתי באופן
 שיעמוד כמי ספיר את לראות רוצה היתה

 אינה היא אבל בראש־הממשלה. אחריה
 זה כי חושש ספיר בהתלהבות. זאת עושה

 רוצה שהיא מאמין הוא מצידה. טכסים רק
 להרגיז מעז ואינו לעצמה בתפקיד עדיין
 המיפלגה לגבי מכל הנורא הדבר אותה.

 כהונתה שנות בכל טיפחה לא שגולדה הוא
המשך. מנהיגות של דור שום

פור יחסים מקיימת היא דיין משה עם
 שונאת היא אבן אבא את קרירים. מליים
מתלו המיפלגה שבחוגי עד פיזית, שינאה

 גולדה את לאלץ היחידה שהדרך צצים
 היא בכהונתה נוספת קדנציה להמשיך
 את יורשה. יהיה אבן שאבא להחליט
 של תקן על מחזיקה היא גלילי ישראל

 מסויימת תקופה קידום. ללא ומנסח יועץ
 בו רוצה שגולדה אשליות גלילי טיפח

 אצלה הדופק את למשש כשניסה כיורשה.
 שב* אלון, יגאל כלפי והתאכזב. ניכווה —

 ראתה אשכול, של כהונתו בתקופת ,1968
 על וכפתה העתיד ראש־הממשלה את בו

 מפגינה היא כסגן, מינויו את אשכול
וביטול. זילזול
 להביא בלבד: אחת למטרה מיועד הכל

 תהיה לא בו למצב המיפלגה צמרת את
להמשיך. בפניה להתחנן אלא ברירה

 אומרים המיפלגר״״ את מסבכת ״היא
 המיפ־ את לדחוף עוד ״עלולה העסקנים,

בתולדותיה.* שנחלה הגדולה לתבוסה לגר,
 עם העבודה במיפלגת מחכים בינתיים

 גולדה של צפויה להצהרה ביד הסטופר
 חולפים הימים אבל לעתיד. כוונותיה בדבר

 נוסף יום וכל לשתוק. ממשיכה וגולדה
 במיפלגת והחרדה המבוכה את מגביר

הגדולה. השילטון

הכנסת
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 ישעיהו ישראל
 יודע לא
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̂ן בבוקר  ז של השימורים ליל הסתיים נ
ושלישית שניה בקריאה שדנה הכנסת,
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